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BAB VI 

KESIMPULA DAN SARAN 

6.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pengamatan dan pembahasan di atas maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Upaya Peningkatan 

Kunjungan Wisatawan Pantai Wae Rii Kab.Sikka berikut ini : 

1. Pengolahan Pengembangan Tempat Pariwisata 

Pengelolaan yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan perkembangan 

dan kemajuan obyek pariwisata. Tanpa pengelolaan yang baik sebuah organisasi 

kemungkinan akan menerapkan cara-cara yang ekstrim untuk pengembangan dan 

mempertahankan eksistensi obyek pariwisata. Dengan penentuan strategi yang tepat, 

maka akan mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Apalagi untuk daerah wisata yang 

tujuan utamanya adalah menarik minat kunjungan para wisatawan. Strategi harus 

dibuat tepat sasaran, yaitu meningkatkan kunjungan wisatawan ke tempat wisata. 

2. Pengembangan SDM 

Sumber daya manusia menjadi hal yang penting dalam suatu pengembangan 

pariwisata. Sebagai pengelola pariwisata sumber daya manusia haruslah berwawasan 

dan memiliki pengetahuan mengenai pengembangan pariwisata. Dengan sumber daya 

manusia yang memiliki pengetahuan mengenai pengembangan pariwisata, ini akan 

berdampak baik untuk keberlangsungan pengembangan pariwisata. 
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3. Sarana Dan Prasarana 

Keadaan sarana prasarana yang ada di Pantai Wae Rii sudah cukup baik namun 

masi ada fasilitas sarana prasarana yang masi perlu di perbaiki dan dibenah kembali 

untuk kenyamanan wisatawan yang ada  dalam memanfaatkan fasilitas yang ada. 

Pihak pengelola yang menangani objek wisata di Pantai Wae Rii berusaha melakukan 

pembenahan dan perlengkapan fasilitas sarana  dan prasarana yang ada guna 

meningkatkan minat pengunjung ke objek wisata Pantai Wae Rii. 

4. Promosi 

Pembiayaan dalam melakukan promosi obyek wisata sepenuhnya diambilkan 

dari dana retribusi. Dengan strategi promosi yang tepat sasaran diharapkan kedepanya 

terjadi peningkatan kunjungan wistawan tidak hanya wistawan lokal tapi wisatawan 

nasional. Dengan makin banyaknya kunjungan wistawan tentunya akan 

mempermudah pengelola dalam mengembangkan obyek pariwisata tentunya juga 

membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat PantainWae Rii Kab.Sikka. 

6.2 Saran  

 1.  Pengelolaan pengembangan tempat pariwisata 

Meningktakan pengelolaan tempat pariwisata dan kemajuan objek wisata agar 

mencapai suatu tujuan yakni meningkatkan kunjungan wisatawan ke tempat wisata 

Pantai Wae Rii Kab.Sikka 

 2.  Sumber Daya Manusia 

 Meningkatkan SDM yang ada di Pantai Wae Rii, dengan menjalankan 

pelatihan yang telah diberikan oleh pihak dinas pariwisata untuk meningkatkan 

kualitas pariwisata Pantai Wae Rii 
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 3. Fasilitas Sarana dan Prasarana 

Meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pantai Wae 

Rii agar para pengunjung merasa aman dan nyaman berada di objek Pantai Wae Rii 

 4. Promosi 

Meningkatkan promosi objek wisata ke berbagai media sosial maupun media 

lokal untuk memperkenal Pantai Wae Rii dan dapat membantu meningkatkan 

ekonomi pengelola pantai maupun masyarakat setempat. 
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